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PHỤ LỤC III 

Dự án: Xây dựng Suối Hội Phú (đoạn 3) đoạn từ Khu đô thị Hoa Lư - Phù 

Đổng đến cầu Ia Sol, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.   

(kèm theo Quyết định số:           /QĐ-UBND ngày    tháng   năm 2020) 

 

1. Tên Dự án: Xây dựng Suối Hội Phú (đoạn 3) đoạn từ Khu đô thị Hoa 

Lư - Phù Đổng đến cầu Ia Sol, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. 

2. Địa điểm: Phường Phù Đổng và phường Hoa Lư, thành phố Pleiku, 

tỉnh Gia Lai. 

- Phía Bắc: Giáp khu dân cư đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Hoa Lư.  

- Phía Nam: Giáp khu dân cư đường Lê Duẩn, phường Phù Đổng.  

- Phía Tây: Giáp khu dân cư đường Nguyễn Tất Thành, phường Phù Đổng.  

- Phía Đông: Giáp khu dân cư đường Ngô Thì Nhậm, phường Phù Đổng,  

3. Mục tiêu đầu tư: 

Nhằm hiện thực hóa Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành 

phố Pleiku, tỉnh Gia Lai giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được 

UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 26/QĐ-UBND ngày 22/01/2018; Triển 

khai Quyết định số 1006/QĐ-UBND ngày 27/5/2020 của UBND thành phố 

Pleiku V/v Phê duyệt tại Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng Suối Hội Phú (đoạn 

3) đoạn từ Khu đô thị Hoa Lư - Phù Đổng đến cầu Ia Sol, thành phố Pleiku. 

Đầu tư xây dựng một khu đô thị hiện đại về tổ chức không gian, kiến trúc, 

cảnh quan; đồng bộ về hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật, đấu nối với hệ thống 

hạ tầng kỹ thuật hiện có, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt và nhu cầu ở của nhân dân 

địa phương. 

4. Quy mô đầu tư: Tổng diện tích dự án: 497.586,3 m
2
, trong đó: 

- Đất công trình công cộng, diện tích:  2.219,5m
2
 

- Đất giáo dục (bao gồm: nhà trẻ, trường liên cấp), diện tích: 11.007,5m
2
 

- Đất dịch vụ thương mại:   13.564,5m
2
 

- Đất ở (bao gồm: đất biệt thư đơn lập, đất biệt thự song lập, đất nhà ở xã 

hội), diện tích:      173.468,8m2 

- Đất cây xanh, thể dục thể thao, mặt nước, diện tích: 128.298,5m
2
 

- Đất hạ tầng kỹ thuật, diện tích:  719,7 m
2
 

- Đất bãi đỗ xe công cộng, diện tích:  8.045,9m
2
 

- Đất giao thông, diện tích:   160.261,9m
2
 

5. Sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án: 1.161.979.503.000 đồng. 

- Chi phí dự kiến thực hiện dự án (m1): 336.220.000.000 đồng. 

- Chi phí dự kiến BT, GPMB (m2):   825.759.503.000 đồng.  

* Khi xây dựng phương án đền bù để giải phóng mặt bằng phải đảm bảo 

tương đồng với phương án khi nhà nước thực hiện đền bù, giải phóng mặt bằng 

để thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 
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6. Vốn đầu tư: Vốn đầu tư từ nguồn vốn ngoài ngân sách bao gồm: Vốn 

chủ sở hữu của nhà đầu tư, vốn vay, vốn huy động hợp pháp khác. 

7. Phương án huy động vốn: Từ chủ sở hữu của nhà đầu tư (vốn chủ sở 

hữu nhà đầu tư phải chứng minh ≥ 15% tổng mức đầu tư dự án do mình đề 

xuất); vốn vay, vốn vay huy động hợp pháp khác (có chứng thư bảo lãnh của 

ngân hàng, cam kết cho vay của tổ chức tín dụng đối với phần vốn vay (huy 

động) còn lại sau khi đã trừ đi vốn chủ sở hữu). 

8. Thời hạn hoạt động của dự án đầu tư: 50 năm 

9. Tiến độ đầu tư: 05 năm kể từ ngày ký hợp đồng. 

10. Phân tích hiệu quả kinh tế - xã hội của Dự án: 

- Tạo nguồn thu ngân sách từ tiền sử dụng đất của Dự án, các nguồn thu 

ngân sách khác từ các loại thuế, các hoạt động đầu tư và kinh doanh bất động 

sản... 

- Nâng cao hiệu quả sử dụng đất đai, phát triển đô thị. Góp phần cải thiện 

cơ sở kỹ thuật hạ tầng đô thị, tạo cảnh quan môi trường đưa thành phố phát triển 

theo hướng văn minh và hiện đại, phù hợp với địnhhướng quy hoạch chung của 

thành phố, khớp nối đồng bộ với hệ thống hạ tầng kỹ thuật của khu vực. 

- Góp phần tạo thêm việc làm cho người lao động địa phương. 

11. Yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư: 

 11.1. Đối tượng: 

 - Các tổ chức kinh tế phải thuộc đối tượng áp dụng theo quy định tại 

Khoản 2 Điều 1 Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 của Chính phủ 

và thuộc đối tượng được Nhà nước cho thuê đất theo quy định tại Điều 56 Luật 

Đất đai năm 2013. 

 - Trường hợp liên danh, các nhà đầu tư phải có văn bản thỏa thuận quy 

định về người đứng đầu, xác định rõ trách nhiệm chung và trách nhiệm riêng của 

từng thành viên trong việc liên danh. 

 11.2. Tư cách hợp lệ của nhà đầu tư:  

Nhà đầu tư độc lập hoặc từng thành viên trong liên danh có tư cách hợp lệ 

khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây: 

 - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp phải có ngành nghề phù hợp với 

dự án đang xét hoặc tài liệu có giá trị tương đương do cơ quan có thẩm quyền 

của quốc gia mà nhà đầu tư đang hoạt động cấp. 

 - Hạch toán tài chính độc lập. 

 - Không đang trong quá trình giải thể; không bị kết luận đang lâm vào 

tình trạng phá sản hoặc nợ không có khả năng chi trả theo quy định của pháp 

luật. 

 - Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu theo quy định tại Điều 2 Nghị định 

số 25/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 của Chính phủ. 
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 - Đã đăng ký trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. 

 - Không đang trong thời gian bị cấm tham gia hoạt động đấu thầu theo 

quy định của pháp luật về đấu thầu. 

 - Nhà đầu tư phải chứng minh năng lực tài chính của mình không thấp 

hơn 15% tổng mức đầu tư dự án (m1 + m2) do mình đề xuất bằng một trong 3 

cách sau: 

 Vốn thuộc sở hữu của nhà đầu tư là vốn thực có của nhà đầu tư tính đến 

năm trước liền kề với năm nhà đầu tư đăng ký thực hiện dự án được xác định 

thông qua báo cáo tài chính của doanh nghiệp, có sự xác nhận của tổ chức kiểm 

toán độc lập hoặc cơ quan có thẩm quyền. 

 Vốn thuộc sở hữu của nhà đầu tư là tiền Việt Nam hoặc ngoại tệ thì phải 

được ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp đó mở tài khoản xác nhận về số 

dư tiền gửi của doanh nghiệp trong thời hạn sáu mươi (60) ngày kể từ ngày nộp 

hồ sơ đăng ký đến khi kết thúc việc đánh giá hồ sơ đăng ký thực hiện dự án. 

 Vốn thuộc sở hữu của nhà đầu tư là tài sản thì phải có chứng thư của tổ 

chức có chức năng định giá đang hoạt động tại Việt Nam về kết quả định giá tài 

sản của doanh nghiệp. Chứng thư phải đảm bảo còn hiệu lực tính đến ngày nộp 

hồ sơ đăng ký thực hiện dự án. 

 - Nhà đầu tư chứng minh khả năng huy động vốn vay của mình không 

thấp hơn tổng mức đầu tư của dự án trừ phần vốn chủ sở hữu để thực hiện dự án. 

 - Nhà đầu tư không vi phạm quy định của pháp luật về đất đai đối với 

trường hợp đang sử dụng đất do Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự 

án đầu tư khác trên địa bàn tỉnh Gia Lai. 

 - Nhà đầu tư không lâm vào tình trạng phá sản hoặc đang trong quá trình 

giải thể; không bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền kết luận về tình hình tài 

chính không lành mạnh; không nằm trong thời gian bị xử lý vi phạm theo quy 

định của pháp luật. 

11.3. Về năng lực kinh nghiệm: 

Số lượng tối thiểu các dự án mà nhà đầu tư hoặc thành viên tham gia liên 

danh hoặc đối tác cùng thực hiện đã tham gia với vai trò là nhà đầu tư góp vốn 

chủ sở hữu hoặc nhà thầu là: 01 dự án, cách xác định như sau: 

 Loại 1: Dự án trong lĩnh vực tương tự với lĩnh vực của Dự án đang xét, 

bao gồm xây dựng công trình thuộc đô thị, khu đô thị mới, nhà ở thương mại, 

công trình thương mại và dịch vụ tổ hợp đa năng mà nhà đầu tư đã tham gia với 

vai trò nhà đầu tư góp vốn chủ sở hữu và đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau: 

- Dự án có tổng mức đầu tư tối thiểu bằng 70% tổng mức đầu tư của dự án 

đang xét. 

- Dự án mà nhà đầu tư có phần giá trị vốn chủ sở hữu tối thiểu bằng yêu 

cầu về vốn chủ sở hữu của dự án đang xét. 

- Dự án đã hoàn thành giai đoạn xây dựng trong 05 năm gần đây. 
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Loại 2: Dự án trong lĩnh vực tương tự với lĩnh vực của Dự án đang xét, 

bao gồm xây dựng công trình thuộc đô thị, khu đô thị mới, nhà ở thương mại, 

công trình thương mại và dịch vụ tổ hợp đa năng mà nhà đầu tư đã tham gia với 

vai trò là nhà thầu chính và đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau: 

- Giá trị gói thầu/hợp đồng tối thiểu bằng 50% giá trị công việc tương ứng 

của dự án đang xét. 

- Gói thầu/hợp đồng đã kết thúc trong 05 năm gần đây. 

Loại 3: Dự án trong lĩnh vực tương tự với lĩnh vực của Dự án đang xét, 

bao gồm xây dựng công trình thuộc đô thị, khu đô thị mới, nhà ở thương mại, 

công trình thương mại và dịch vụ tổ hợp đa năng mà đối tác cùng thực hiện đã 

tham gia với vai trò là nhà thầu chính và đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau: 

- Giá trị gói thầu/hợp đồng tối thiểu bằng 50% giá trị công việc tương ứng 

của dự án đang xét. 

- Gói thầu/hợp đồng đã kết thúc trong 05 năm gần đây. 
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